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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  20/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  324/2015 
 
«Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 14 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30, συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
20/10.12.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα 19, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ.  1. Βελιώτης Ευστάθιος             
 2. Καλογερίνης Ηλίας               Αντιδήμαρχος  2. Λεκάκης Δημήτριος 
 3. 
 4. 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος  Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος        Αντιδήμαρχος 
 3. 
 4. 

Λυριωτάκης Ιωάννης 
Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα 

 5. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  5. Δρίβας Θεόδωρος 
 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  6. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 7. Τσαφατίνου Κατερίνα            Αντιδήμαρχος  7. Χριστάκος Σταύρος 
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα  8. Σταθάκης Νεκτάριος 
 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
10. Βουνελάκης Γεώργιος   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή   
13. Παπαδάκης Πιερρής   
14. Πετράκης Χρήστος   
15. Σπυριδάκου Θεοδούλη   
16. Δουμάνη  Σοφία   
17. Κόκκορης Παναγιώτης   
18. Κουλουβάκος Βασίλειος   
19. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

     Στη συνεδρίαση δεν παρέστη ο κ. Δήμαρχος, αν και προσκλήθηκε νόμιμα. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι:  Ευθύμιος Κοντοσταθάκος Δ.Κ. 
Μολάων,  Τζάκας Γεώργιος  Τ.Κ. Ελαίας,  Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη,  Μανίκης  
Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
     

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

    Σύμφωνα με το αρθ. 174 Ν.3463/2006 η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ 
στις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. όταν οι οφειλέτες πέθαναν χωρίς να αφήσουν καμία περιουσία και οι κληρονόμοι τους 
αποποιήθηκαν την κληρονομιά 

2. όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξή της εισπράξεως δεν έφερε 
κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότια έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν 
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3. όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής εφόσον οι 
προσπάθειες που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής δεν έφεραν 
αποτέλεσμα 

4. όταν η εγγραφή έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο από την υπηρεσία 
Σας αναφέρουμε τις κάτωθι περιπτώσεις οφειλετών για διαγραφή χρεώσεων: 

 Κασφίκης Βασίλειος του Νικολάου. 
Ο ανωτέρω οφειλέτης εμφανίζει προηγούμενη οφειλή 11,30 € συν τις νόμιμες 

προσαυξήσεις από την ύδρευση Α εξαμήνου 2014 για την παροχή 0467. Ο κος Κασφίκης μας 
προσκόμισε απόδειξη από τα ΕΛΤΑ Αθηνών που αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός 
έχει εξοφληθεί. Η μηχανογραφική υποστήριξη μας ενημέρωσε ότι η απόδειξη έχει καταχωρηθεί 
στο σύστημα αλλά για κάποιο λόγο δεν εξόφλησε τον ανωτέρω οφειλέτη. Να γίνει διαγραφή του 
ποσού από τον κο Κασφίκη. 

 Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης ποσό οφειλής 104,00 €, Λύκειο Μολάων ποσό οφειλής 12,5 
€, Γυμνάσιο Μολάων ποσό 12,5 € Νηπιαγωγείο Μολάων ποσό οφειλής 12,50 €. 

Απαλλάσσονται από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος, δικαίωμα και εισφορά 
 το ελληνικό δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης,   (παρ.1 άρθρο 82 Β.Δ. 
24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν. 
1416/1984).  

 Κουντουρόγιαννη Γεωργία 
    Κατά το Β Εξάμηνο έτους 2014 η ανωτέρω, χρεώθηκε για την παροχή με αρ. υδρομ. 
1320416788 κατανάλωση νερού 252 κυβικά στην ΤΚ Αγ. Γεωργίου ΔΕ Βοιών. Σύμφωνα με το 
ιστορικό της παροχής κατά μέσο όρο η παροχή καταναλώνει 75 κυβικά ανά εξάμηνο. Ύστερα 
από την αίτησή της η υπηρεσία ύδρευσης στην της ΔΕ Βοιών έλεγξε την συγκεκριμένη παροχή 
και σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο της κας Κουντούρη Περσεφώνης διαπιστώθηκε βλάβη 
στο υδρόμετρο και έγινε αντικατάστασή του. Ως εκ τούτου να γίνει διαγραφή των επιπλέον 
κυβικών πάνω από τον μέσο όρο κατανάλωσης δηλαδή 252-75=177κυβικά (αξία 88,90 € συν 
11,56 € ΦΠΑ σύνολο 100,46 €). 

 Γιανναράκη Αναστασία χα Γεωργίου. 
Ο λογαριασμός ύδρευσης για την παροχή 1224 σε ακίνητο της ΤΚ Ελίκας εκδίδεται στο όνομα 

του αποβιώσαντος συζύγου της ανωτέρω (Γιανναράκης Γεώργιος). Η συγκεκριμένη παροχή δεν 
έχει κατανάλωση γιατί δεν μένει κανείς αλλά οφείλει τα πάγια τέλη ύδρευσης από το 2001. Η 
κυρία Γιανναράκη μας προσκόμισε στις 11-11-2015 συμβόλαιο στο οποίο φαίνεται ότι το ακίνητο 
έχει αγοραστεί τον Ιανουάριο του 2000 από τον Γιανναράκη Αντώνιο κάτοικο Αμερικής. Η 
αγοραπωλησία αυτή δεν γνωστοποιήθηκε ποτέ στις υπηρεσίες του Δήμου και ως εκ τούτου ο 
λογαριασμός συνέχισε να εκδίδεται στον πρώτο ιδιοκτήτη Γιανναράκη Γεώργιο. Επειδή όλες οι 
οφειλές της παροχής ποσού 348,60 €  βάσει συμβολαίου αφορούν το νέο ιδιοκτήτη προτείνουμε 
την διαγραφή τους από την καρτέλα του Γιανναράκη Γεωργίου και την επαναχρέωσή τους στον 
νέο ιδιοκτήτη Γιανναράκη Αντώνιο. 

 Αλεξάκης Νίκος (Μον/σια). 
Ο λογαριασμός ύδρευσης της παροχής 33003840 ποσού 500,02 € φέρει προηγούμενο 

υπόλοιπο 351,81 € που αφορούν τέλη ύδρευσης Β εξαμήνου 2010.  Αναλυτικά από τα 351,81 € 
το ποσό των 232,99 € αφορά το κεφάλαιο και το ποσό των 118,82 € είναι οι προσαυξήσεις. 
Σύμφωνα με τα αρχεία του Δήμου η συγκεκριμένη παροχή είχε για κάποιο λόγο παρουσιάσει 
αδικαιολόγητα μεγάλη κατανάλωση το διάστημα του Β εξαμήνου του 2010. Είχε γίνει  τότε 
αίτηση από τον υπόχρεο όπου περιέγραφε αναλυτικά το θέμα της λανθασμένης χρέωσης και ενώ  
θα γινόταν τακτοποίηση του θέματος αυτό τελικά δεν λύθηκε ποτέ. Το παλαιό πρόγραμμα 
μηχανογράφησης δεν είχε τη δυνατότητα να ενημερώνει τους λογαριασμούς ύδρευσης με 
οφειλές που αφορούσαν τα έτη πριν το 2010 συνεπώς δεν υπήρχε ενημέρωση ότι αυτή η οφειλή 
συνέχιζε να υπάρχει. Με την αλλαγή του προγράμματος μηχανογράφησης έγινε ενημέρωση των 
παλαιών οφειλών και ως εκ τούτου δημιουργήθηκε έντονη διαμαρτυρία για ένα θέμα που έπρεπε 
να έχει τακτοποιηθεί. Να γίνει διαγραφή του ποσού των 232,99 € συν των νόμιμων 
προσαυξήσεων.  

 Από λάθος του μηχανογραφικού συστήματος κάποιοι λογαριασμοί ύδρευσης του Α εξαμ. 
2015 εκδόθηκαν σε προηγούμενους υπόχρεους και όχι στους τρέχοντες. Να γίνει 
διαγραφή των αντίστοιχων ποσών και να χρεωθούν οι σωστοί οφειλέτες σύμφωνα με τον 
κάτωθι πίνακα χωρίς την επιβάρυνση των προσαυξήσεων γιατί δεν έχουν ακόμα 
ενημέρωση για τις συγκεκριμένες οφειλές. 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026140_N0000001027_S0000008834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026140_N0000001027_S0000008834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003625_N0000000706_S0000042614
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003625_N0000000706_S0000042614
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική 
συζήτηση: 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Διαγράφει από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης του Δήμου, για τους ανωτέρω 

λόγους, ως εξής: 

 Κασφίκης Βασίλειος του Νικολάου, ποσό 11,30 € συν τις προσαυξήσεις (α’ εξάμηνο 2014). 
 Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης ποσό 104,00 €.  
 Λύκειο Μολάων ποσό 12,5 €.  
 Γυμνάσιο Μολάων ποσό 12,5 €.  
 Νηπιαγωγείο Μολάων ποσό 12,50 €. 
 Κουντουρόγιαννη Γεωργία, ποσό 88,90 € συν 11,56 € ΦΠΑ σύνολο 100,46 € (β’ εξάμηνο 

2014). 

 Γιανναράκη Αναστασία χα Γεωργίου,  ποσό 348,60 €  (β’ εξάμηνο 2014). 
 Αλεξάκης Νίκος (Μον/σια), ποσό  232,99 € συν τις προσαυξήσεις.  
 Διαγραφή των παρακάτω ποσών και χρέωση στους σωστούς οφειλέτες σύμφωνα με τον 

κάτωθι πίνακα χωρίς την επιβάρυνση των προσαυξήσεων (α’ εξάμηνο 2015): 

ΛΑΘΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΩΣΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΠΟΣΟ 

SIRINGA DOBRINKA ΑΡΑΜΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 12,50 

ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 304,32 

ΚΑΝΑΒΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 12,5 

ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΜΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37,5 

ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΜΕΤΑΞΙΑ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17,00 

ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

MATIJA EMILIAN ANDREA 20,50 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 12,50 

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 34,50 

ΛΙΒΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 12,50 

ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛ 

ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 238,50 

ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓ 

ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 93,00 

ΚΑΛΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 53,00 

ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ 14,50 

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,00 

MOROSANU PAOLA VAILE ΓΚΟΡΓΚΑ ΕΛΕΝΗ 12,50 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΛΙΝΑ ΜΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣ 34,50 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ 35,50 

ΚΑΤΑΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22,50 

 
 
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  324/2015. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας         Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Απούσα 
 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
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Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Δουμάνη Σοφία 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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